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Det er fan ofte at Cvnen ci fan fvare til 

vor Uttrane, at det vi byde, er ringere end det 

vi ønffe at funne frembære, Maatte Deres 

Hviærværdighed deri, at jeg har tilladt mig at 

pryde Ddigfe Blade med Deres Navn, fee en 

hjertelig meent Bevidnelfe af min Høiagtelfeg 

og Tafnemmeligheds bedfte Folelfer! 

Forf. 





Brammer, Dr. Theol., 

Biffop over Aarhuus Stift, Commandeur af Danne- 

brog, Dannebrogsmand m. m. m. 





Cvige Gud! Alforbarmende Fader! Du bød 

og Tidens Strømme vældede frem af deres 

dunkle Beqyndelfe, Du gav Dage og Aar, gav 

Lyfet og Sfyggen deres ffiftende Grændfer og 

hver Sfabning, hver Sdræt beftiffede Du det 

beftemte Maal, Du har helliget og velfignet 

den fyvende Dag, at Ly3, Fred, Hvile og 

Bederqvægelfe fra dine høie Himle maatte fomme 

ned til hvert troende Hierte, fom i ftille Andagt, 

i Lønfammeret eller i den gudelige Forfamling 

føger Dig. Himles Gimle omflutte Dig ei; alle 

Evigheders Halleluja faner aldrig tilbørlig fuld- 

talfet og lovprifet Dig og din Guddoms Her= 

lighed. Men i Naade har Du veift dine Bau-= 
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luner, hvor Du til Andagt og Tilbedelfe for- 

famler dine Troende, FJ forbarmende Naade 

har Du helliget og velfignet Hvileng Dag, Ve- 

dergvægelfens Stund, da Betbhlehems Stjerne 

fænder fit feftlige Lys, da dit livfalige Ord 

feirende ftiger frem paa ny og din Aand bringer 

fine de gode Gaver. Tufinde Taf af vore Hjer- 

terg dybefte Grund for hver en Sabbaths Stund, 

da Du, algode Fader! drog 03 op til Dig, da 

Du fom i Faderfavn opløftede 08 til din den 

føde, falige Forening. 

Taf, at vi Mange ved Dig, Du Livets 

Brød! ere blevne dine og hverandreg Lemmer 

paa det ene Legeme, fom Du daglig ved den 

friftelige Tro bygger, beffjermer og befæfter. 

Zaf, at vi leve og røreg i Dig, at dit Aafyn 

endnu i denne Stund lyfer over 08. Hør og 

bønhor 03, miffundelige Gud! hellige og vel- 

figne denne Dag, at vi made ffue op til Dig, 
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virfe og hvile i Dig alene. Lad alle de jor- 

diffe Forhold, lad det, at vi have hver fin Tid, 

at vi fan ofte ffilles og mødes, gjennemtrænge 

08 med den brændende Forlængfel efter at føge, 

finde og vinde din evige, evigforbarmende Kjer- 

lighed og Naade. Amen. 

Hver en Gang, vi, andægtige Medforløfte! 

efter det Kald og den Naade, den alene mæg- 

tige Gud forunder, have at udlægge Livets Ord, 

forfynde dets Gvangelium, bør det og ydmyge- 

lig at bede, omhyggelig at vogte 08, paa det vi 

ifte flulde lide Sfibbrud. paa "de Bildfarelfeng 

Klipper, fom til begge Sider berede -dereg Farer. 

Yugen tør faaledeg forfynde Guds Ord, 

fom var han felv uberørt af dets Herlighed, 

havde aldrig folv ret fornummet dets Trøft og 

Jormaning, fom var han, efter Apofteleng Ud« 

tryk, en lydende Malm og en flingende Bjelde, 

< 
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Hvorledes ffulde den, fom felv var fjern og 

blind, vel funde lede fin Broder? Ethvert frifte- 

ligt Dre i Menigheden vil fnart erkjende, om 

vi af vort Livs Erfaring, af Troens Dverbe- 

viigning tale om den Langmodighed, fom leder 

til Omvendelfe, om den Kjerlighed, fom lader 

alle Ting tjene til det fande Gode, Det ene 

Fornodne, det Forffe og Sidfte, at iføre den 

Serre Jefum Kriftum, fan iffe holdes i en 

farveløs, uperfonlig Almindelighed, Nei den 

maa møde en Gjenfjendelfeng Jubel langt fuld 

ftændigere end hiin, da Manden udbrød: denne 

er mit eget Bæfen, en Deel af mig felv. 

Skfe mindre farlig er den anden Afvei. 

Der er en Friftelfe til altfor meget at frem- 

drage vor egen Erfaring og Førelfe — af præ- 

dife fig felv, iftedetfor at føge den fælles Opbyg- 

gelfe paa ham, Salighedens enefte Klippe og 

Grundvold, ham, fom er høilovet 1 Evighed. 
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SY de ftille Timer, da det efter Pligt og 

Samvittighed burde mig at forberedes til de 

forffjellige Cvangelii Tjenefter i Menigheden, 

maatte det vel ftedfe være min Bøn, Betragt- 

ning og Stræben, at undgaae digfe tvende 

Etjer. Hu, i Afffedsftunden hjælpe mig dertil 

Gud og Cderg fFriftelige Forbøn! 

Zert: 2 Petr, 1, 12—19. 

Geelt igjennem er vor forelæfte Tert 

gjennemtrængt og benandet af Afftedens Vee- 

mod,  Apoftelen taler om fit jordiffe Bau- 

luns Aflæggelfe, om fin blodige Martyrdom, 

fom nu var fnart forhaanden og fom vor 

Serre Jefus$ SKriftus  forlængft havde ham 

aabenbaret, Men tvende Ting agter han for 

rette og magtpaaliggende, Det Ene: indtil det 

fidfte Dieblik iffe at forfømme Vaamindelfen. 

2 
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Det Andet: at anvende al fin Flid, paa det de, 

fom havde annammet Forlosningens Evangelium, 

ogfan efter hang Bortgang ffulde bevare det i 

dereg Grindring. 

Ligeføm enhver frille Blund forud afbilder 

og henpeger paa den fidfte, dybe Søvn — faa- 

ledeg maa de veemobdige Tanfer om den fidffe 

Bortgang, Da vort Hoved bøies ned til Affted, 

Regnffab og Dom, i denne Stund fammenfmelte 

med mit dybtbevægede Hjerteg inderlige Bøn- 

ner, Forbønner og Belfignelfer over denne Me- 

nighed, JF vide, det er fidftegang, jeg paa mit 

hellige Sjeleførgerembedes Vegne i dette hang 

hellige Baulun prædifer Herren min Guds Ord. 

Efter hans alvife, alfjerlige Raadflutning bør 

det mig at opføge en anden Hjord, og altfaa 

nu i Hjertet at fige Cder, fjere, dyrebare Venner! 

i Guds velfignede Navn mit inderligfte Levvel. 
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Nitten Aar ere henrundne, fiden Kirkens 

evige Konge og Gud, min Sjeleven og Frelfer, 

førte mine Fjed til denne hang Helligdomg 

fjere Bolig. Han bøiede mine Belgjørereg, bøiede 

fin Tjener, Kongens Hjerte, at Døren aabnedes 

mig til denne Cvangelii Tjenefte. FJ disfe nitten 

Var ere Mange henfovede og forudgangne af 

dem, fom jeg den Gang hilfede med Guds og 

Jefu Kriftt Freds Ord, ” Dog ere her vel endnu 

de, fom mindes hiin ffyfri Aftenrøde, hiin rigt- 

frembrydende Stjerneglands paa det ftedfte dunt- 

fore Himmeltelt, da min Ben$, min Formands 

Lig her flededeg til: YForde, Den Dag modtog 

jeg Budffabet om min Kaldelfe hertil, om mine 

Bligter mod "den grædende -Enfe. og .den før- 

gende Menighed. 

Den Gang og længe derefter bad og haa- 

bede jeg, af min Grav maatte vorde beredt her, 

2% 
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at det ogfaa over den maatte lyde: mod hvem 

har jeg gjort Uret — i Ord eller Gjerning ? 

Det Bidnesbyrd, fom jeg har beftræbt mig 

for at vinde i min Grav, det forunde mig Cder$ 

friftelige Belvillie til min Troft i Afffedens Time!- 

Under hvormegen Sfrøbelighed jeg end har fjem- 

pet, har Gud Naade døg været med mig. De 

Fattige, de Syge, de Bedrøvede bør Sjele- 

førgeren føge at være en trofaft aandelig Ven. 

Dem, der fige imod bør, han forkynde Guds 

Ord hellige Sandhed uden Menneffefrygt, uden 

at høie af for den flormende Tidsaand,  AÉ 

at I maatte vidne for mig: Guds Paade har 

iffe været ganfte forgjeves, De Aar, fom her 

henrunde, her have bleget mit Haar og bøiet 

mit Livs Bei mod detg Aften, ere altfaa forbi, 

deres Ræffe er affluttet.  $ min herværende 

Zjenefte er denne Time den fidfte. Giv mig, 

vo Gud! at gribe og benytte dette veemodige 
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Uffteds Dieblib! Lad det ogfan efter min Bort- 

gang vorde evindret fom Slutningen af Sjele- 

førgerens oprigtige, trofafte, i Troen fafte Vid 

nesbyrd om Jefu Kriftt Kraft og Tilfommelfe. 

a. Thi vi have iffe fulgt fløgtige Fabler, der 

vi under Korfetg hellige Tegn, i den treenige 

Guds Navn, tog. Cders fpæde Børn i Favn og 

ved Daaben$ faliggjørende Naade, under Bon 

vg Belfignelfe indviede dem til i Livet og i 

Døden, til i Striden under hans Banner her- 

neden og i den feterfalige Jubel i hang, i Lyfets 

evige Bauluner, af høre ham til fom hang egne. 

Vi have iffe fulgt - fløgtigen opfundne 

Fabler, der vi i frille Timer famlede Cderg 

Ungdom, lærte dem at folde Hænder, at fmelte 

Hjerter i et ydmygt: Fader vor! — [lærte dem: 

frygt Gud og hold hang Bud; thi fan bør et- 

hvert Menneffe at gjøre — lærte dem Led for 

Led at Fjende og befjende Truens Ord om den 
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levende Guds Aabenbaring fra det Førfte, han 

fagde: vorde Lys! og til det Sidfte, da han 

falder fine Udvalgte, fine Helliggjorte til. den 

nye Jord, de nye Gimle, det nyfødte Jerufalem. 

Bi have iffe fulgt fløgtige Fabler, men 

falt Sandhedens vigfe, fafte, ufvigelig befeglede 

Ord, der vi for Jefu Krifti Forfonings, 2i- 

delfes og Dods Skyld tilfagde den Angrende, 

den Bodfærdige alle fine Synderg naadefulde 

Forladelfe, tilfagde ham, hvad enten han fnæ- 

lede ved Altaret3 Fod eller” han hjemme i fin 

Svaghed, ofte med brændende Taare, helligede 

Lønfammeret eller det vaandefulde Qeie, at han 

i det høiværdige, guddommelige Sacramente 

fuldelig annammede Foreningen med Troens Be- 

gynder og Fuldfommer, vore Sjeleg evige For- 

løfer og Saliggjører, 

Det var ci heller nøgen fløgtig Fabel, der 

vi bortviifte det verdslige, ufirfelige WÆgteffab 
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fom en Bederftyggelighed. FJ vide det, I troende 

Wgtefolk! at det er Guds Ordg Formaning og 

Belfignelfe, fom har været udtalt over Eder og 

Eder3 ham velbehagelige Stand, naar denne 

Haand har hvilet paa Cderg forenede Hænder 

og Y forfyndtes for Gud og for Menneffer 

rette Wgtefolk at være. 

Det famme fom gjelder det enfelfe Huus- 

liv, gjelder ligefaa fuldt om det ganffe Borger- 

famfund. Vee vover de falffe Bropheter, fom 

afftedfomme de kraftige, lige førge= og harme- 

lige Bildfarelfer, de latterlige Daarffaber, fom 

om det funde være Borgerne, være vort dyre 

bare Fædrelands Sønner ligegyldigt, hvad enten 

Krifti Aand gjennemtrængte Folf og Rige eller ifte, 

Saa fandt mit Haab er til Herren, min 

Gud, og hang hellige Ord, har jeg iffe fulgt 

fløgtigen opfundne Fabler, naar mit Embede 

førte mig hen til Cders Døende, hen: til 'Cders 
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Forudgangnes faarevædede Grave. Jeg har ftil- 

let mig hen til hiin Bidneffare, form befjendte: 

jeg troer de Dødes Opftandelfe, baade de Ret= 

færdiges og de Uretfærdiges, Til mit fidfte Suk 

herneden vil jeg fuldt fortrøfte mig dertil, Jeg 

veed og troer: fom Døden er Siyndens Sold, 

faaledes er det evige Liv Guds frie Raadegave 

i Krifto Sefu, vor Herre, 

Bed, vo Jefu! bed for mig! bed mig ind 

i Gimmerig! 

b. Ihi vi have været Bidner til hang 

Majeftet. 

Myoftlene blev det givet at fryde fig ved 

hine høie Aabenbarelfer, Salige de Dine og 

Dren, fom faae og hørte, hvad de finge at fee 

og at høre, JF vor Dags Tert ihufommer Apo- 

ftelen Hhiint hellige Bjerg, Hiin Forflavelfens 

Stund, da Rotten lød fra den høie Himmel: 

denne er min Son, den elffelige, i hvem jeg 
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haver min BVelbehag, Saaledes er dette Ord 

iffe fommet til Dig, min andægtige Medforløjte! 

Dog er det i al fin lyfe Herlighed, i al fin 

Guddoms Kraft og Magt trængt ind i dit og 

mit Øjerte, Du veed maaffee iffe, hvornaar 

Du hørte det førfte Gang. Troen, den Erifte- 

lige Tro derpaa er voret op i og med Dig, faa 

at Du fra din Barndom af har levet og rørt 

Dig i denne livfalige Forvisning. OD fore, naa- 

dige Gud og Fader: Lær 08 aldrig at glemme 

Taffen til Dig, at Du i din forbarmende Kjer- 

lighed faldte ad 0% i et allerede Frifteligt Land 

og Forhold, at Du fan tidlig førte 0$ til et 

helligt Sted, Moderens Skjød er vel dets rette 

Navn, hvor vi hørte Røften gjentage og derved 

bleve gjorte til Vidner om den re, den Her= 

lighed og Belbehag, fom Du gav den Enbaarne. 

Hvor velfigner jeg Dig, min fromme Fader! 

hvis Støv forlængft ev under Mulde, og Dig, 
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min ærværdige, barnligtroende Moder! faa fjern, 

faa fjern og dog i Gudelighedens Mand faa 

nær — hvor faffer og velfigner jeg Cder for 

de førfte Indtryf, fom førte mig til Jefum Kri- 

fum, for mit Livs Sdræts Balg og Beftem- 

melfe.  Barndommen$, den modnende Ungdoms 

Lærere og Ledere have faa livfuldt og indtran: 

gende fundgjort mig Rigets, Korfet3 og For- 

Havelfens Evangelium, at Bidnesbyrdet iffe cer 

bleven mig fåant og fremmed; men — Taf og 

Belfignelfe være dem, være Gud for dem! at 

det er blevet mit eget. Uffittig og ilde maatte 

jeg fremdeles have anvendt disfe nitten Aar, 

fom: Gud i Naade forundte, derfom jeg iÉfe i 

dem havde lyttet til andens Vidnesbyrd, havde 

føgt at vinde Ly8, Fylde og Beftyrfelfe i Troen 

paa Gud og den Elffelige, fom han udfendte 

til: vor, til al Verdens Frelfe og Zalighed. 
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Endelig er der, fom Baulug vidner i Bre-z 

vet til Romerne, en gjenfidig indbyrdes BVirf- 

ning mellem Filbørerne, Menigheden og Ordets 

Zjenere. Taf, Du fjere Menighed! Taf, 9, 

fom famledes herinde! Ja min Taf føger tillige 

dem, der i de fnevre, dybe Sovefamre flumre 

derude. Taf for hver en friftelig Livserfaring, fom 

jeg 1 Cder Midte har vundet, for hver en 

Gang en Troende$ Trøft og Setier gjorde mig 

til et Bidne, et fifrere Vidne paa Jefu Krifti 

Kraft og Tilfommelfe. 

c. Derfor: vee mig, om jeg iffe prædi- 

fede! Derfor, figer Apoftelen i Dagens Tert, 

derfor vil (og fan) jeg iffe forfømme af paa- 

minde Cder om dette, hvorvel $ vide det og 

ere flyrfede i den Sandhed, fom er tilftede ho8 

08, Lad mig, faalænge "jeg er i dette Guds 

Banlun, efter. de fvage Cvner, han forunder, med 
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Upoftelen agte det for Ret at væffe Cder, an- 

dægtig Medforløfte! med Paamindelfe. 

Hvor megen Berømmelfe de Mænd af Athen 

ellers funde have vundet, faa var det dem fun 

til liden Ros, at de, altid fpørgende om Nyt, 

vendte dem bort fra de evige Sandheder. Saa- 

ledeg gjøre hine, fom lade Kirferne fomme, fom, 

undtagen naar der er noget Nyt, forlade vore 

Forfamlinger, idet de bedrage dem felv med den 

forunderlige Undffyldning, at de Intet fane at høre 

herinde uden det, fom de allerede vide. Hvor langt 

anderledes gjorde de Mænd af Beroæa. Deres time- 

lige Sysfel uftadt deelte dedemimellem Ordets H0- 

relfe og Læsning. De gav Aat paa Brædifen, for- 

ffede hjemme i Skrifterne og fom faa igjen til Her- 

rens Huus, Saaledeg vorede de; fun faaledes 

er det mueligt at vore i Troen paa og Kjerlig= 

heden til Guds Ord, Herom gjelder det t ful- 

deffe Maade: hvo Meget haver, Gam gives 
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mere; hvo, der har liden Deeltagelfe for det 

Wandelige, han mifter dette lidet og fover ganfÉe 

ind. Brug og benyt Du Himmeriges Nøgle 

med faa megen Flid, at RHuften iffe fortærer den 

for Dig, men at Du i disfe Herren$ Vauluner 

og Forgaarde fornemmer Dig vel og hjemme, 

Dg nu mit Hjertes, mit bævende Hjerteg 

inderlige, fyrige Taf til Cder, I trofafte Til- 

horere! at I fjededeg iffe ved atter og atter at 

høre det uafladelige Vidnesbyrd, fom J vel 

fjendte: jeg agtede mig iffe at vide Noget 

iblandt Cder uden Jefum Kriftum og ham forg- 

fæftet, Kun dette var min Trøft, mit aab, 

min re, 

Taf, Y Fattige! i Guds Pine dyrebare 

Venner! at Y fan ofte forlode Omførgen og 

Unftrængelfen for Cders daglige Brød for her 

at hellige Sabbaten, for her at tage til Taffe 

3 
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med Zjenerens fattige Udreden af Livets Brødsg 

den evig ufømmelige Rigdom. 

Taf, I yngere Medfriftne! af $ med 08 

i gudelig Overhøring og Samtale føgte at vore 

og forfremmes i Kundffab og Naade. 

Taf, Du friftelige Huusbonde! fom viifte 

Børn og Tyende til Herrenå Huug, felv lod 

det være Dig Magtpaaliggende tidt at befjende: 

jeg og mit Huug ville tjene Herren — Magt- 

paaliggende af erhverve Bidnesbyrdet: Han troede 

felv og hang ganffe Huus. 

Taf, I Wldbre, I Høitbedagede! fom i 

frille Aand med Simeon og Anna, forventende, 

beredende Cders egen Forløsning, biede paa 

SYgraels Hellige. 

Endelig tør jeg vel ogfan frembære den 

ganffe Menighed min Taf og BVelfignelfe for 

den$ i fan mange Aar prøvede Belvillie mod 

mig og mine. Har jeg begjeret Cder Guld 
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og Solv? Jeg har bedet Gud om Cders Hjer- 

ter. Har jeg tinget ubillig om mit Embedes 

Ret? eller været utafnemmelig for det Brød, 

Y gav mig, det gode Sindelag, i hvilfet det 

rafteg mig? Bi fom det betydningsrige Ord 

ibu: Menneffet lever iffe af Brødet alene. DO 

tufinde, tufinde Taf og Guds Lon, I dyrebare 

Venner! for hvert et oprigtigt Ord, for hvert 

et mildt Pie, for hver en Gang, Rogen af 

Eder mødte mine Bønner med et redebont Ja! 

bar i Ériftelig Kjerlighed over med min Sfrøbe- 

lighed og Banmagt. 

OD min Gud, min Gud! Du give mig al- 

drig, indtil Døden aldrig af glemme det trofafte 

Benffab, den Biffand og Kjerlighed, fom min 

SHuftru og mit Barn, Hjerter af mit Hjerte, 

med mig i faa mange Aar, i denne Ejere Kreds 

og Menighed have fundet! 

d. SYeg vil og gjøre min Flid, at efter min 

3% 
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Børtgang IJ funne have det, fom fan falde 

Eder vor Herres Jefu Krifti Evangelium i Cr 

indring. Der er en Forjettelfe, fom ofte i Sav- 

netg og Bedrøvelfeng Timer har været min Troft. 

Intet af de Ord, fom, under Beaandelfen her-= 

ovenfra, taleg i Herren vor Guds Navn, ffal 

vende tomt og forgjæveg tilbage, Dog lad endog 

felve Ordene glemmes, fom de i Jorden. opløfte 

Sædeforn! Cre det aandelige Livs Spirer deri, 

jfulle de dog fæfte Rod i Hjerterne.… De ffulle 

døg gjøre Jefu Krifti Jhufommelfe Ievende . og 

frugtbar, indtil Baulunet nedbrydes, at I fee 

ham flarligen i det evige Liv. 

Beder nu alle endrægtelig med mig, at I 

for de fommende Bræfter og Tilfynsmænd, ja! 

hvad der fan langt vigtigere, for Cder og mig 

i denne Henfeende det ene Fornødne, aft I paa 

Dommens Dag maa funne give mig det Bid- 
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nesbyrd, at jeg iffe fom den, der har fægtet i 

Luften, har fjempet forgjeves. 

Et halvt Mar er henrundet fiden jeg ved 

fidfte Reformationsfeft fra dette hellige Sted 

gjorde Menigheden en Opfordring, fom flod i 

nøie Forbindelfe med min nittenaarige Cmbeds= 

Birffomhed for hos Cder at fane den hellige Sfrift 

udbredt, udlagt og benyttet. Jeg bad mig under= 

rettet, om der var noget Huus i Menigheden, 

hvortil vi iffe havde faaet bragt denne guddom- 

melige Bøgernes Bog, Hvorvel mit Haab er 

beftyrfet, at Ingen er forbigaaet, er jeg dog 

bleven ved i Konfirmationens$ høitidelige Stund 

at uddele Bagteng Bog med de dyrebare, Fofte- 

lige Ord, fom ere fÉrevne og bevarede, at $ 

ffulle troe, at Jefu$ er den Kriftus, er den le- 

vende Guds Søn; og at FJ, fom troe, fulle 

have Livet i hans Navn. 

Dgfaan andre gudelige: Bøger ere flitte- 
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lig uddeelte. Have I altfaa nu det, fom fan 

falde Eder den hellige Mands BVaamindelfer i 

Grindring, vil det allerfidft fomme an der- 

paa, at I felv gjøre Cder den bedfte Flid — 

iffe at ringeangte Guds Ord, men fledfe at holde 

det høit og helligt i re. 

Gud, vor Gud! Lad det være vort Yrve- 

gods, fra Slægt og til Slægt vor Troft og 

HGjelp i Livet og 1 Døden! 

Og nu i Guds Navn — Kalfen maa føm- 

mes; den længe udfatte Affteds Stund er der: 

Urong mig her betroede Stav maa lægges ned 

paa dette Altar. 

Farvel! Du mit Lonfammer, hvor mine 

bedfte Timer randt i Omgang med Gud, hans 

Enbaarne, hans Bidners hellige Sfare. Farvel! 
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Du tarvelige Bolig! Freden var i dine Sfyg- 

ger, Du Plet af Jord, fom jeg fatteg til at 

elffe og vogte, fan ofte mit Cden, faa ofte mit 

Gethfemane! Farvel, IJ Høje og Dale, hvilke 

Gud til Dagenes Ende velfigne med Frugtbar- 

hed og Ynde! 

Farvel! Du hellige Huus! Du Guds Pau- 

[in]! Han beffjerme og bevare Dig, at Ordet 

og Naaden maa boe evindelig herinde! 

Lev vel! Du mine Bennerg Kreds, Du min 

trofafte, i Jefu Kriftt Samfund dyrebare Broder 

og Sfriftefader! Gud gjøre Eder fan og faa 

langt over det, fom vi forftaae at bede og be- 

gjere. 

Lev vel, Du Fjere Koufted og Raafted Me- 

nighed! Gud i Himmelen velfigne Dig til Liv 

og Sjel! Han give Dig trofafte, nidfjere Hyr- 

der og Sjeleførgere, fom bringe Dig vor Herreg 
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JefukriftiForligelfes og Forherligelfes Ord, bringe 

Dig Budffabet om, Belfignelfen af alle Mandens 

naaderige Gaver. Han velfigne min Cfterfol- 

ger, hang Indgang og Udgang, hang Embede 

og Gjerning, at I maa modtage ham i Krifti 

Kjerlighed, at alle Ting maa for ham lykkes og 

fremmes til Ederg aandelige evige Bel! Mvd- 

fag, min Medarbeider ved denne Kirfe og Sfole! 

den borfdragende Bens hjertelige: Levvel! Gud 

ftyrte og velfigne Dig og din $dræt! Dig og Dine! 

Lev vel, Du fjere Koufted og Raafted Me- 

nighed! Gud velfigne Eder alle — fra Barnet 

i Buggen til Oldingen ved Staven. — Gud i 

Himlen høre den Bedendes Su! vække. den 

Qunfne og Slove! drage den Bildfarne tilbage! 

Han fyfe fin den gode Fred over hvert Huug 

og hvert Hjerte, over den Mødigeg Vandring 

og over de Henfovedeg Grave! 
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OD Fader! Du har dog endnu en Belfig= 

nelfe til mig. Forund og bevar mig din Maade, 

at jeg herefter, min nye Brodermenighed og mig 

felv til evig Fred og Frelfe, maa fale dine Bid- 

nesbyrds Ord, dine, dine Sandhedens og Livets 

Ord! Amen. 
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